
תוכנית האצה
"ניצוצות"

הזמנה לאירוע השקה!
קרן  ביוזמת  לראשונה,  המתקיימת  ייחודית,  תוכנית 
אוניברסיטת   - רוטשילד  קוביית  של  ובניהולה  שלם 

בן-גוריון בנגב.

מטרתה העיקרית - הקמת מיזמים רשותיים להגברת 
המודעות ושינוי עמדות, למען שילובם של אנשים עם 

מוגבלויות בקהילה.

בתוכנית 16 יוזמות, 26 יזמיות, מדיר אל-אסד בצפון 
ועד אילת בדרום.

משקיעים,  יזמים,  בנוכחות  יתקיים  ההשקה  אירוע 
בכירים ומנהלי מחלקות רווחה ברשויות השונות.

09:30-10:00 התכנסות ומינגלינג
10:00 ברכות

10:30 הרצאת אורח
11:00 קטעים מההצגה "נייר צלופן"   

           התיאטרון האחר, אקים. 
11:30 יריד דוכני המיזמים

12:30 סיום משוער 

עיריית אום אלפחם - סוהאד אג'באריה ואחלאם בדראן | 
שמש של תקווה

עם  אנשים  עם  יסודי  ספר  בבית  תלמידים  המשלבת  קבוצה 
פעילויות  במגוון  תעסוק  הקבוצה  התפתחותית.  שכלית  מוגבלות 
תודעה  ושינוי  מודעות  -להעלות  במטרה  שיא  ואירועי  חברתיות 

בקרב אוכלוסיית הרשות.

עיריית אור יהודה - מור טוגנדריך ומיטל סבו |
פודטראק קפה שווה

מיזם מכירת אוכל ברחבי העיר, בו ישולבו אנשים עם מוגבלויות. 
לאנשים  הקהילה  בקרב  המודעות  והעלאת  שיח  קיום  מטרתו- 

עם מוגבלויות.

עיריית אילת - הגר זינו וימית אמר ריאל |
הקול פתוח

באמצעי  לשימוש  הכשרה  מודל  ובנית  עירוני  הסברה  קמפיין 
עת,  בכל  אדם  לכל  לאפשר  במטרה  חלופית,  תומכת  תקשורת 

לתקשר עם סביבתו ולהשתתף באופן פעיל ושיווני בקהילה.

עיריית אשדוד - עמית וולפמן |
מספרים ושרים בגובה העיניים

מיזם הסברה מוסיקלי שהמוטו שלו -"ראו את היכולות - לא את 
ולעובדים  האבחנות". מטרת המיזם לאפשר לקהל הרחב בכלל, 
בתעשייה בפרט, להתחבר לנקודות החוזק וליכולות שיש לאנשים 

עם מוגבלות דרך סיפוריהם האישיים.

עיריית ב"ש - צביה הלל וענבל שקמה |
שווים ושווים יותר

מוגבלות  עם  אנשים  לכיבוד  עסקים  לבעלי  חברתי  תו  יצירת 
שכלית, מבחינת שרות ומתן מענה מותאם. בעל תו יזכו בפרסום 

ובחשיפה לאוכלוסייה רחבה, כעסק עם זיקה חברתית.

מ.מ בסמ"ה - ולאא מחאמיד ומהא כבהה | 
שווה מבט 

העלאת המודעות למוגבלות שכלית ופיזית בקרב בני נוער ותושבי 
הרשות, באמצעות סדנת צילום מקצועית משותפת לבני נוער עם 

וללא מוגבלות, שתסתכם בתערוכת צילום.

מ.מ דייר אל אסד - אימאן מוגרבי מוסא |
 הגינה הקסומה

גינה קהילתית לפעילות חברתית, בה יתקיים שילוב ומפגש בין 
אוכלוסייה עם מוגבלות וללא מוגבלות. פעילות משותפת בנושאי 

טבע וסביבה, תאפשר חיבור אשר תורם 
להכלה ושיווין.

מ.א. הגלבוע  - תחריר זועבי ופדוא זועבי |
יד ביד - לכל ילד אור מיוחד

חברתיים  לשירותים  המחלקה  בין  שותפות  פרי  הוא  המיזם 
הקהל  בקרב  קדומות  דעות  צמצום   - מטרתו  החינוך.  ומחלקת 
פעילות  ייזום  באמצעות  מוגבלויות  עם  לאנשים  ביחס  הרחב 

משותפת של נוער בסיכון עם אנשים עם מוגבלויות.

עיריית טירה - לילה נאסר | 
לוח שנה משלב

תכנון עירוני לשילוב אנשים עם מוגבלויות  בכל פעילויות הקהילה, 
ע״י ועדה עירונית בראשות ראש העיר.

עיריית ירושלים - דנה שה לבן | 
בנין מיוחד

אנשים עם מוגבלות יהיו בתפקיד ''נציג הבניין'' בו הם גרים. ייצרו 
השתייכות  תוך  ובחירום,  בשגרה  מענה  שתיתן  חברתית  רשת 

לקהילה וחשיפתה לכוחות של אנשים עם מוגבלויות.

עירית כפר סבא - אור-לי דוידי | 
מבט אחר

סימולציות להתמודדויות אנשים עם מוגבלות שכלית בסיטואציות 
התנסות   -  VR  - רבודה  מציאות  משקפי  באמצעות  יומיומיות, 
החברה  ולתגובות  להתמודדות  וחשיפה  משמעותית  חווייתית 

מנקודת מבטם של אנשים עם מוגבלות שכלית.

עיריית מודיעין עילית - רבקה פייגין ואפרת שחור | 
אחותנו את

שתשתתפנה  שכלית,  מוגבלות  ובלי  עם  ילדות,  תשלב  הפעילות 
בסדנת דרמה ובסופה - יעלו מופע שיוצג באירוע לנשות הקהילה, 

בנושא קבלה של אנשים עם מוגבלות שכלית.

יום רביעי, י' ניסן תשפ"ב, 11.5.2022,
בין השעות 09:30-12:30 במרכז שביט

רח' בצלאל 8, רמת גן.

מ.א מטה יהודה - ליטל סומך פרץ וסיון ליזרוביץ | 
צמי"ד בלב הירוק

היישובים  ועדי  בקרב  המוגבלויות  לתחום  המודעות  העלאת 
לסוכני  והפיכתם  הכשרתם  באמצעות  במועצה,  מפתח  ודמויות 
השינוי ביישובם, להובלה וגיבוש יוזמות להעלאת מודעות בהתאם 

לאופי המושב.
 

עיריית קריית גת - לטם לוי ושני יפרח | 
המחוברים

קבוצת הדרכה המשלבת נוער עם ובלי מוגבלויות. הקבוצה תפעיל 
מגוון אוכלוסיות בגינה קהילתית שתותאם לפעילות ותדאג לחשוף 

את האנשים עם מוגבלויות כמדריכים.

מ.מ קריית טבעון - יסמין אוחיון | 
תיאטרון יוצא מן הכלל

הקבוצה  מוגבלות.  וללא  עם  צעירים  המשלבת  תיאטרון  קבוצת 
תיצור במרכז לאומנויות הבמה ותעלה מופע שיוצג בקהילה.

מ.מ קרני שומרון - דקלה כהן ומיכל הלוי | 
תיאטרון קהילתי

תיאטרון קהילתי בו ישתתפו בני משפחות לאנשים עם מוגבלויות, 
שיצרו יחד הצגה שתעסוק בתכנים הנוגעים להם. ההצגה תחשוף 
ותיצור  המשפחה  בני  ושל  שלהם  להתמודדות  הרחב  הקהל  את 

קרבה וחשיפה לצרכיהם. 


