
גוש עציון "פברואר יוצא מן הכלל"

סיפורה האישי של ידידה דרך 
בנושא התמודדות עם מגבלה 

נפשית ידידה דרך, מתמודדת עם מגבלה 
נפשית מעל 20 שנה, אמא וסבתא, עובדת 
כעמיתה בתוכנית עמיתים לזכויות, תשתף 

בסיפורה האישי.

המסע מהסתרה להסברה

יום שני, יג' אדר א', 14.2.22    בשעה 20:30
במבנה הרב תכליתי, כפר אלדד 

סרטו המעורר השראה 
של דני מנקין

הקרנה והרצאה עם 
אסף שאול מפיק שותף 

ואחד מגיבורי הסרט.

18 קילו של אהבה

יום ראשון, ה' אדר א', 6.2.22    בשעה 20:00 
בזום - השתתפות ללא עלות, בהרשמה מראש 

נוער למען ילדי צמי"ד 
ביישובים

 הקרנת סרט

 הרצאה מה מסתתר 
  מאחורי המסכה

 אחה"צ צמי"ד וחברים

משלבים תעסוקה מיוחדת בגוש עציון תעביר את זה הלאה
עסקים בגוש עציון המעוניינים לשלב אנשים 

עם מוגבלויות בשכר מותאם

דף לימוד "צרכים 
מיוחדים במקורות"

הרב צבי רימון

קול קורא כתיבת 
סיפורים / מאמרים 

פעילויות נוספות

 לדף הלימוד
לחצו כאן

 לקול קורא
לחצו כאן

לפלייר תעסוקה לחצו כאן

להעלאת המודעות, ההיכרות והשילוב של אנשים עם מוגבלויות בקהילה

ההצגה "איך יוצאים מכאן" 
תיאטרון פסיק 

מנהל רשת בשר נתקע במחסן עם אחת העובדות ברשת, שנמצאת על 
הרצף האוטיסטי. במהלך השעות, זוכה המושג "נורמאלי" לבחינה מחודשת 

ומערכת יחסים, הנראית בלתי אפשרית, מתפתחת בין השניים. מסתבר 
שכאשר מחיצות התיוג האוטומטי מוסרות, אנשים שונים בתכלית, מסוגלים 

למצוא שפה משותפת ואף למעלה מכך.
במאי: אסי שמעוני, שחקנים: דודי גורדון וטל נתיב, מוסיקאי: אולפני ביט - עמית בן עטר, 

מחזאי: דודי גורדון, שותפה ליצירה: טל נתיב, עיצוב תאורה: אדם רוטבליט

תערוכת אומנים ודוכני מכירה של תושבים עם צרכים מיוחדים

אירוע סיום

יום שני, כז' אדר א' 28.2.22, בשעה 20:00, היכל התרבות מתנ"ס גוש עציון 
מחיר כרטיס: 30 ₪ ברכישה מוקדמת. 50 ₪ ביום האירוע.

שעת סיפור "משהו אחר" בהדרכת צוות הסיפריה 
יום רביעי כ"ב אדר א' 23.2.22, בשעה 16:30 באלון שבות

ספריות גוש עציון 
הצגת ילדים בת האיכר והאריה

האריה שרוצה למלוך על בני האדם ובדרכו פוגש את האיכר, שמאוד 
שונה ממנו. יחד עם השוני הגדול מתפתחת חברות נפלאה בין השניים.

יום שלישי, כא' אדר א' 22.2 
בשעה 16:30 בהר גילה

יום ראשון, כו' אדר א' 27.2
בשעה 16:30 בבת עין

יום שני, כז' אדר א', 28.2
בשעה 16:30 בתקוע

למידע ופרטים נוספים:
rikim@gush-etzion.org.il ,02-9959423

האירועים יתקיימו בכפוף נהלי משרד הבריאות

גוש עציון בית ישראלי
גבולם

בנים ל
ושבו 

מועצה אזורית

"שווים בבית" *

מעלה עמוס ל' שבט 1.2.22  20:00  באולם השמחות

מיצד ה' אדר א' 6.1.22  20:00  באולם

אלון שבות
כ"א אדר א' 22.2.22  20:00  באולם השמחות גבעת העץ 

נוקדים י"ח אדר א' 19.2.22  20:00  בחדר חוגים

כפר עציון כ' אדר א' 21.2.22  20:00  במועדון

אלעזר כ"ב אדר א' 23.2.22  20:00  בבית כנסת ישן 

תקוע כ"ב אדר א' 23.1.22  20:00  במרכז אמנים
*ערב לתושבי היישוב

סיפורים אישיים בקהילה 

לרישום 
לחצו כאן

לרישום 
לחצו כאן

לרכישת כרטיסים 
לחצו כאן

 לסרטון
לחצו כאן

https://did.li/tmnTY
https://did.li/nDylC
https://did.li/VZsCN
https://did.li/b0UfT
https://did.li/tknTY
https://bit.ly/3Iizb3Q
https://drive.google.com/file/d/1ewQdx2cNj5fbcUsUPdMSQVfH7t1JhrdI/view?usp=sharing

