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ביוזמת החברה למתנ"סים הארצית ובהובלת מתנ"ס שדרות, בחודש פברואר נקיים 
בעיר פעילויות רבות ומגוונות שמטרתן לעודד שילוב אמיתי והיכרות קרובה עם תושבים 

ותושבות בעלי צרכים מיוחדים.

בחודש הזה, על אף משבר הקורונה, נתקרב זה לזה דרך אירועים, הרצאות, סדנאות, 
סרטים ויוזמות שיתקיימו במרחב הווירטואלי, ברחבי העיר וגם מחוץ לחלון שלכם - 
והכל בהתאם להגבלות. נלמד, נחשף, נוקיר תודה לצוותי החינוך המיוחד שעוסקים 
בשילוב התלמידים, נגייס את הנוער המדהים שלנו להנגשת העיר ונצא למבצע הסברה 

בגני הילדים.

בחודש היוצא מן הכלל הזה כולנו שמים דגש יחד על הכלה, סובלנות, סבלנות 
ואחדות. קהילה חזקה נמדדת ביכולת שלה לראות ולקבל את כל חלקיה והרי שאין 

קהילה חזקה יותר מקהילת העיר שדרות.

תושבים ותושבות בעלי צרכים מיוחדים, בחודש הזה נזכה להכיר את עולמכם יותר 
מקרוב ובדרך זו נקדם את השוויון בחברה שלנו צעד נוסף. עיריית שדרות תמשיך 

להשקיע משאבים בשילוב מיטבי והפיכת העיר למרחב שמותאם לכולם ולכולן. 

אני מודה מקרב לב ליו"ר הנהלת המתנ"ס, יהודית אוליאל מלכה, למנכ"לית המתנ"ס, 
לימור כהן, לצוות המתנ"ס, לעובדי העירייה ושלוחותיה, למשרד לפיתוח הנגב והגליל 
 ולכל השותפים שלנו לאירוע זה. שיהיה לנו חודש מיוחד, אחר ויוצא מן הכלל. 

מצפה לראותכם בפעילויות השונות.
בברכה,

אלון דוידי
ראש העיר

תושבים יקרים

"אני ואתה
     נשנה את העולם,

  אני ואתה אז
יבואו כבר כולם"  

אריק אינשטיין 



בברכה, 
יהודית אוליאל מלכה 
יו"ר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים

"אני ואתה
     נשנה את העולם,

  אני ואתה אז
יבואו כבר כולם"  

'פברואר יוצא מן הכלל' הוא מיזם ארצי של החברה למתנ"סים לקידום 
המודעות לעולמם של אנשים עם צרכים מיוחדים.

אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילויות שונות סביב קבלת האחר, הכלה, כבוד, 
שוויון ואחדות. מדובר בערכים החשובים ביותר בכל חברה.

במהלך החודש נפגוש בסיפורים של תושבים נחושים. נשמע על הגבורה, 
הכוח, הקשיים והניצחונות ונקדם את הנגישות הפיזית והחברתית בעיר שלנו.

תודה לראש העיר, אלון דוידי על קידום ערכים אלו במסגרת חודש זה ולאורך 
כל השנה, לצוות המתנ"ס היקר שגם בצל הקורונה וההגבלות פועל במרץ על 
מנת לספק לתושבי העיר רגעי נחת הנאה והעשרה ולשותפים הרבים שלנו.



החברה  ביוזמת  הכלל!  מן  יוצא  חודש  לחוות  אתכם  מזמינים  אנחנו 
למתנ"סים נקיים בעיר פעילויות ואירועים שיקדמו את המודעות לאנשים 

עם צרכים מיוחדים. 

אחד הדברים המשמעותיים במשבר הקורונה הוא שבשנה אחת קרה 
לכולנו אותו הדבר. כל אחד התמודד ונאלץ להתמודד בצורה אחרת 

עם המשבר, אבל כולנו חווינו אותו יחד. 

בשנה הזו למדנו כמה חשובה האחדות שלנו, כמה חשוב לראות זה את 
זה - להכיל, לתת יד ולקבל את האחר. 

בחודש פברואר נחזק את הקהילה שלנו, נקדם נגישות במרחב, נשמע 
הרצאות ונחשף לסוגיות ולאתגרים איתם מתמודדים אנשים עם צרכים 

מיוחדים. 

בהזמנות זו אני רוצה להודות לראש העיר, אלון דוידי, על תשומת הלב 
והקצאת המשאבים לנושא החשוב הזה. לויו"ר הנהלת המתנ"ס, יהודית 
אוליאל מלכה על הרוח הגבית ולכל צוות המתנ"ס היקר והשותפים בעיר 
על העבודה והחשיבה היצירתית בתכנון חודש זה לצד מגבלות הקורונה. 

בברכה, 
לימור כהן

מנכ"לית מתנ"ס שדרות 

תושבים יקרים



וואטסאפ בלבד

סגול בצל   | קצוצה  חסה   | כבוש  לימון   | מתוקה   אריסה 
עגבניה פרוסה | אבוקדו מתובל | חציל קלוי | גמבה קלויה 

ביצה קשה | ומעל הכל טחינה חלומית!

כריכים, טוסטים, סלטים, שתיה חמה וקרה ועוד...

בית קפה קהילתי המופעל ע"י אוכלוסיות מגוונות 

הכלל! מן  יוצא  מטבוחה  כריך  לכם  הכנו 

לפרטים והזמנות < 055-9788568



היש צוהלת
ושמחה כמוני...שיירה! 

לכבוד המשפחות המתמודדות עם האתגרים שמזמנים החיים 
 לצד המוגבלות ולכבוד חודש פברואר יוצא מן הכלל, 

נצא יחד עם כלל השותפים בשיירה חגיגית וצבעונית עם 
רכבי וינטאג' מיוחדים שיסיירו ברחבי העיר עם מוזיקה 

שמחה, בלונים והמון חיוכים. 

יום ב' | י"ט שבט | 1.2 | 10:00 | ברחבי העיר

פותחים את חודש פברואר יחד 



סיפורו של ילד
בא,לעבודה! הבוקר

הסרט חושף את הצופים לחייו המאתגרים 
והמרגשים של אלנתן שפנגלט משדרות, 
לילדים  17 הלומד בבי"ס  בן  נער  היום 
"אורים"  האוטיסטי,  הספקטרום  על 
בבאר שבע. דרך הסרט, אנו מתוודעים 
לתחנות חייו המשמעותיות ומלווים גם את 
משפחתו הקרובה והמורחבת, הצוותים 
הרפואיים וכמובן גם את אלנתן עצמו, 

עד לשיא - היום בו חגג בר מצווה.

חיפוש משרות, כתיבת קורות חיים והכנה 
משימות  תמיד  אלו  עבודה  לראיונות 
צרכים  בעלי  אתם  אם  אך  מאתגרות, 
באתגרים  שמדובר  כנראה  מיוחדים, 
מסובכים עוד יותר. איך עושים זאת נכון? 
בשירות  מחוזי  פסיכולוג  חפצדי,  גיל 
התעסוקה במחוז דרום, בהרצאה מעשית 
שתסייע לכם לבנות קריירה. כדאי לדעת: 
הינו  התעסוקה  שירות  ממיקודי  אחד 
מענה תעסוקתי לאוכלוסיות בעלי צרכים 

מיוחדים.

יום ב' | כ"ו שבט | 8.2 | 20:30 יום ה' | כ"ב שבט | 4.2 | 18:00

סרט מעורר מחשבה 

 סדנה למציאת עבודה
לבעלי צרכים מיוחדים

של המתנ"ס והעירייהשל המתנ"ס והעירייה
בזום | הקישור יתפרסם ב-בזום | הקישור יתפרסם ב-



חושבים נגיש

נוער  גלגלים?  כיסא  עם  למעבר  קשה  המסלול  נגישה?  לא  המדרכה 
ומגילאים  מתוכניות  מיוחדים  צרכים  בעלי  תושבים  עם  יוצא  שדרות 
שונים )"גוונים", חינוך מיוחד, קשישים( ויחד הם ממפים את העיר. נמצא 
מסלול שאינו נגיש? הגיע הזמן לשנות זאת! מתעדים, כותבים יחד דו"ח 
ומגישים את התוצר לאגף ההנדסה בעיר, לחשיבה על פתרונות הנגשה. 

יום ג' | כ"ז שבט | 9.2 | 14:00 | ברחבי העיר

נוער שדרות מתגייס להנגשת העיר 



הולכת על
חבל דק

אדם צריך
שתהיה לו מילה

החיים  בין  המפריד  הגבול  עובר  היכן 
הנורמטיביים לבין המגבלה? כיצד הוא 
נראה? ואיך הוא מרגיש? אתי דויטש, 
תושבת שדרות המתמודדת עם אוטיזם 
קל ושחקנית בתיאטרון עמותת "גוונים", 
מרגש,  במופע  לעולמה  צוהר  פותחת 

מתובל בהומור ותובנות מרתקות.

האם ילד אוטיסט עם קשיים וורבליים יכול 
להשתלב בבית ספר רגיל? כשמקשיבים 

לסיפור הזה, התשובה היא: בהחלט!

יום ה' | כ"ט שבט | 11.2 | 20:00

 יום ג' | כ"ז שבט | 9.2 | 20:00

מופע אישי מרגש 

סיפור אישי 

של המתנ"ס והעירייה
בזום | הקישור יתפרסם ב-

של המתנ"ס והעירייה
בזום | הקישור יתפרסם ב-



המסע
של חיינו

 מנהלת בית ספר חינוך מיוחד, ליאורה ולר, יוצאת לטיול שנתי.
 500 מטר לתוך המסלול הראשון, הילדים לא מסוגלים להמשיך, 

 אך המנהלת יודעת שגם אם כעת קשה להם – הם מסוגלים. 
וכך, בשנים הבאות ובעידודה של המנהלת, הילדים מצליחים לדרוש 

 מעצמם יותר. בטיול הבא הם ישנים באוהלים לאחר הליכה של
 15 ק"מ, ובטיול שאחריו הם צולחים גם מסע של 50 ק"מ. 

סיפור מעורר השראה על אתגר והצלחה.

יום א' | ב' אדר | 14.2 | 19:00 | בזום 

הרצאה שהיא השראה

של המתנ"ס והעירייה הקישור יתפרסם ב-



רק בשביל
לקבל חיבוק

ללא מסכה

מתנ"ס שדרות, עיריית שדרות והאגף 
לתרבות יהודית בעיריית שדרות מצדיעים, 
מחבקים ומעניקים שי לקהילת ההורים 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

עיריית  של  בבית"  "מרגישים  פרויקט 
שדרות מציג: מופע מצחיק וחגיגי של 
להקת צעירי "גוונים" שכולו הצדעה לבעלי 
צרכים מיוחדים. המופע יעבור ברחבי העיר 
וניתן יהיה לצפות בו מהמרפסות והחלונות, 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

יום א' | ב' אדר | 14.2 | לאורך היום

יום א' | ב' אדר | 14.2 | ברחבי העיר
17:00-19:00

חלוקת שי להורים לילדים
בעלי צרכים מיוחדים

מופע חגיגי לכבוד פורים 

של המתנ"ס והעירייה
בזום | הקישור יתפרסם ב-



לקחת
הפוגה מהמרוץ 

"הגבורה אינה פסגה – היא דרך" )יצחק שדה(
אתן, אימהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מתמודדות יום יום עם הדרך 
הארוכה ומגיע לכן לקחת הפוגה ולקבל כלים שיסייעו לכן. המנחה שרית 

זיו בערב שמוקדש כולו לנשים גיבורות.

יום ב' | ג' אדר | 15.2 | 20:00 | בספרייה העירונית
רישום בוואטסאפ המתנ"ס: 052-2166102

ערב בסימן גבורת נשים לאימהות
לילדים בעלי צרכים מיוחדים



מצדיעים
לצוותי החינוך 

כולנו פסיפס אנושי

מגיע להם! ערב הוקרה לצוות המורים 
והגננות המשלבים ילדים בעלי צרכים 

מיוחדים בכיתות ובגנים רגילים.

גמלאי העיר ודיירי בית לחיים של עמותת 
"גוונים"  בסדנה משותפת להכנת תחתית 
סירים עשויה פסיפס. הסדנה אינה כרוכה 
בתשלום, אך מוגבלת ל- 20 משתתפים 
ותתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

יום ג' | ד' אדר | 16.2 | 19:00

יום ב', יום ד' | ג' אדר, ה' אדר
15.2, 17.2 | 15:00 | רחבת המתנ"ס
וואטסאפ מתנ"ס: 052-2166102

ערב הוקרה לצוות
החינוכי המשלב

סדנת פסיפס חווייתית 

של המתנ"ס והעירייה
בזום | הקישור יתפרסם ב-



שונים אבל שווים

מה הקשר בין סטריאוטיפים לבין מסכה מעוצבת? אושרת עמר, בשיתוף 
תוכנית "עמיתים", בסדנת יצירה נהדרת להכנת מסכות מעיסת נייר עם 
ערך מוסף. בסדנה יילמדו טכניקות לעיצוב וצביעה של מסכות פנים, תוך 
חקירה של מושג השונה, שוויון וסטראוטיפים בחברה שלנו. הסדנה אינה 
כרוכה בתשלום, אך מוגבלת ל- 20 משתתפים ותתקיים בכפוף להנחיות 

משרד הבריאות.

יום ג' | י"א אדר | 23.2 | 16:00 | מתנ"ס שדרות
רישום בוואטסאפ המתנ"ס: 052-2166102

סדנת יצירה מאחורי המסכה



יום ג' | י"א אדר | 23.2 | 16:00 | מתנ"ס שדרות
קפה במרפסתרישום בוואטסאפ המתנ"ס: 052-2166102

סליחה על ההכללה

אגף שירות לתושב, מחלקת משל"תים 
ו"קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים" 
במיזם ייחודי: לאורך החודש, יקיימו נציגי 
המחלקה מפגשים אינטימיים, קרובים 
הקהילה.  וחברות  חברי  עם  ומחברים 
לחבר  הנציג  יאזין  המפגש  במהלך 
הקהילה, יסייע לו ככל יכולתו באתגריו 

הייחודיים ויעניק לו שי קטן ומשמח.

מהם הקשיים שחווים צעירים בעלי צרכים 
מיוחדים? לאורך החודש יעלו סרטונים 
צעירי  את  נכיר  דרכם  הרשת,  ברחבי 
שדרות בעלי צרכים מיוחדים, נבין את 
האתגרים הייחודיים עמם הם מתמודדים 

– ונתרגש. 

מפגשים קרובים עם
חברי קהילת הנכים

סרטונים ברשת

יש חברי קהילה שנולדו במהלך חודש פברואר? איזה כיף!
נציגי המשל"תים יגיעו עד לפתח ביתם עם עוגה, בלונים והרבה חיוכים.



הכל מתחיל בקריאה

השוויון,  ערכי  להעמקת  בשדרות,  הילדים  בגני  הסברה  מסע 
ספרי  יחולקו  השנה,  לאורך  וסבלנות.  סובלנות  קבלה,  הכבוד, 
קריאה בנושאים הללו ב-64 גנים ברחבי העיר, אותם יקריא צוות 

"הבית הפתוח לגיל הרך" תוך קיום דיון ופעילות חווייתית. 

חלוקת ספרים בגני הילדים 



תשע בכיכר 

איזה פלא!

פעילות חינוכית בכל תנועות הנוער בעיר 
בנושא צרכים מיוחדים. כל פעילות תשלב 
חניכים עם צרכים מיוחדים. ללימוד, חיבור 
והפנמה של האתגרים הייחודיים עמם הם 

מתמודדים.

סינמטק שדרות במפגש מרתק על הסיפור 
הגיבורים המיוחדים  האמיתי מאחורי 
של הוליווד. דרך סרט הקולנוע המרגש 
"פלא" וסיפורם של כוכבים כמו צ'ארלי 
צ'פלין, שרק, באטמן ואפילו עליסה בארץ 
הפלאות, ניחשף לדמויות של גיבורים 
יוצאי דופן שנתנו השראה למיליונים. 

יום ג' | י"א אדר | 23.2 | 17:30
במבנים של תנועות הנוער

יום ג' | י"א אדר | 23.2 | 17:00

פעילות בתנועות הנוער 

האם כל גיבורי הוליווד
נולדו שווים?

של המתנ"ס והעירייה
בזום | הקישור יתפרסם ב-



האקורונה
בשירות הטכנולוגיה

ההקאתון יעסוק בפתרונות להפגת הבדידות לאנשים הנמצאים בבידוד 
מתמיד, במטרה לשפר את איכות חייהם ולגבש פתרונות למצבם, מתוך 
שיועלו  הפתרונות  העולמית.  הקורונה"  ב"מעבדת  שנצבר  הרב  הניסיון 
יוגשו למרכז החדשנות ותיבחן הקצאת משאבים להוצאתם אל הפועל. 

יום ד' | י"ב אדר | 24.2 | 10:00 | בזום

להוציא מהקורונה קרן אור

של המתנ"ס והעירייה הקישור יתפרסם ב-



ביחד משנים
את השיח 

שדרה יוצאת
מן הכלל 

מהיום, לא אומרים "אנשים עם צרכים 
מיוחדים" אלא "אנשים עם נחישות"! 
ברחבי  שלטים  יתלו  החודש,  לאורך 
העיר, בחנויות, בפארקים ובמבני עירייה 
עם  "אנשים  כתוב:  ועליהם  מונגשים 
חדש,  שיח  מעודדים  ככה  נחישות". 
מצדיעים לקהילה ומשנים את החשיבה!

חובה   – שדרות  כמו  שם  עם  בעיר 
שיהיו שדרות מקושטות! לכבוד החודש 
נקשט את העצים  מיוחד בשנה,  הכי 
בשדרותיה של העיר ונתלה עליהם תיבה, 
בה יוכלו התושבים לחלוק את רגשותיהם 
ולפנות באופן ישיר למשפחות ולילדים 

בעלי צרכים מיוחדים.

שילוט לעידוד חשיבה חדשה

העצים לובשים חג



מרגישים בבית
י נ י ע ב ם  י ב ו ט ם  י נ כ ש ה י  כ  , ת ו ר ד ש

עמיתים
החלמה נפשית בעזרת הקהילה

משל"ת
שדרות לתושב  שירות  מרכז 

שני נשי

פברואר יוצא מן הכלל
חודש העלאת המודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים


