
”אור גדול מאיר הכל“

עם  סיפור  אחר"  "משהו   17:00-17:45
לימור וקסלבט

יום ד', ט"ו באדר א', 20.2.19  

הצגת  אחת-  כנף  יש  לציונה   17:00
ילדים   מבית תיאטרון הקיבוץ

העוסק  חורב  נעם  של  ספרו  ע"פ  מקורי  מחזה 
בניצחון עצמי על מגבלה פיזית ונפשית.

ההצגה מספרת את סיפורה של ציונה, ציפור עם כנף 
בזמן  אמה  עם  יחד  בקן  להישאר  שנאלצת  אחת, 
שכולם יוצאים אל הנדידה הגדולה לעבר אי הציפורים.

יום ג', כ"א באדר א', 26.2.19

מחלקת תרבות

ספריית גבעת זאב

הפעילויות כרוכות בתשלום סמלי לתושבי גבעת זאב, מספר הכרטיסים מוגבלים, 
מומלץ להזמין מראש באתר המתנס www.givatzeev.org.il ובמזכירות: 02-5363388

יום א', י"ב באדר א', 17.2.19

הסרט  הקרנת  גיבור"  שלי  "אח   18:00
ושיחה עם הבימאי יונתן ניר

צעירים  המלווה  תיעודי  סרט  הוא  גיבור  שלי  אח 
אחיהם  עם  היוצאים  דאון,  תסמונת  בעלי  ישראלים 

לטיול תרמילאים בצפון הודו.

יום ג', י"ד באדר א', 19.2.19

היחידה למתנדבים

מחלקת תרבות

מבית  מחזה  הים?"  "איפה   20:00
תיאטרון מדיטק מגיל 9 ומעלה

אנשים  שני  של  המרתק  עולמם  אל  נדירה  הצצה 
כדי  שלהם  מהמעון  בורחים  וניסים  חיים  מיוחדים: 
רצופה  הים  אל  הדרך  בים.  קטנה  אנייה  להשיט 
הרפתקאות, סכנות ומפגשים עם אנשים שישנו את 

חייהם.

ועל  שבינינו  האחרים  על  מפתיע  מסע  סיפור  זהו 
האחר שבכל אחד מאיתנו.



הנוער  במועדון  חושים  סעודת   18:30
c.t גבעון

על  המבוססת  רגש,  של  חוויה  היא  החושים  ארוחת 
לארוחת  הרעיון  נשכחת.  בלתי  אישית  התנסות 
חושים נולד כדרך מיוחדת לקידום המודעות לנושא 
של  התמודדותם  עם  למפגש  וכהזדמנות  הנגישות 
עם  אישית  והיכרות  שונות,  מוגבלויות  עם  אנשים 

עולמם.

יום ב‘, כ“ט בשבט, 4.2.19

20:00-21:00 "אגדה ומחול מספרים 
רגעים בסיבובים של החיים" להקת 
"מחול על גלגלים" מופע מחול על 

כסאות גלגלים. 
לנצח"  שאפשר  אתגר-אתגר  עוד  היא  "המוגבלות 
במילים הללו ביטאה יהודית כבת 12 הסובלת מנכות 
ומרותקת לכיסא גלגלים, את תחושותיה כתלמידה 
בבית הספר למחול "מחול על גלגלים". לפני כעשור 
את  להפוך  שלמה,  רמת  הקהילתי  במנהל  החליטו 
מקצועית,  מחול  להקת  ולהקים  למציאות  החלום 
בתנועה  ממגבלות  הסובלות  בנות  המשלבת 
מחול  תלמידות  עם  גלגלים,  לכיסאות  ומרותקות 
אומנותי  בריקוד  בצוותא,  הנעות  מוגבלות,  שאינן 

משולב. המופע לנשים ונערות.

מחלקת תרבות יחידת נוער

תושבים יקרים,

חודש פברואר הוא החודש היחיד בלוח השנה הלועזי בו מספר הימים יוצאים מן 

הכלל ביחס ליתר החודשים בשנה ובלוח השנה העברי כשיש שנה מעוברת אדר 

א' שגם הוא יוצא מן הכלל יוצא בחודש פברואר תוספת מיוחדת שמיישרת את 

חודשי ההתחדשות בשנה של שינויים.

פברואר יוצא מן הכלל הוא מיזם ארצי של החברה למתנ"סים לקידום המודעות 

לעולמם של אנשים עם מוגבלויות ושילובם בקהילה.

והעומד  המקומית  המועצה  בתמיכת  ביישוב  צמי"ד  מערך  בניית  במסגרת 

החינוך  הרווחה,  מחלקות  עם  משותפת  ובעבודה  אברהמי  יוסי  מר  בראשה 

והתרבות בחרנו לקחת חלק במיזם מקסים זה.

אני מאמינה שכל אדם הוא מיוחד עם יכולת ייחודית ועם צרכים שונים.

אדם עם מוגבלויות מתמודד גם עם היחודייות שבו, גם עם הצורך השונה וגם עם 

המוגבלות.

קהילה חזקה היא קהילה שתומכת ומשלבת בה את כל האנשים החיים בתוכה 

על צרכיהם השונים והייחודים ועל מוגבלויותיהם.

כולה  שתוקדש  אחרת  בפעילות  חלק  לקחת  כולנו  עבור  מצויינת  הזדמנות  זו 

להסתכלות יוצאת מן הכלל על מה שאינו דומה לי ואני לא דומה לו.

תודה לכל השותפות והשותפים לדרך.

חודש קידום המודעות לעולמם 
של אנשים עם צרכים מיוחדים

בברכה
שרה-טל רחובי
רכזת צמי"ד וקהילה
מתנ"ס גבע

בריאות"  גיבור  "טוויגי   17:00-17:45
שעת סיפור תיאטרון בים בם בום

יום ד', ח' באדר א' , 13.2.19

ספריית גבעת זאב ספריית גבעת זאב

יש  שיר  כל  "מאחורי   17:00-17:45
סיפור"- שעת סיפור עם אורן פרוקצ'ה.

יום ד', א' באדר א', 6.2.19

ספריית גבעת זאב

יום ד', א' באדר א', 6.2.19


