
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 הסברה ברשויות המקומיות אשר התבצעו בסיוע יעוץ מקצועי ומענקי הסברה של קרן שלם  ילאירועלפניכם מספר דוגמאות 

 אלא להביא בפניכם מדגם רעיונות ברשויות,  ונע החשיפה וההסברה ש  יאירוע טבלה זו אינה מתיימרת לשקף את כלל *

 הערות  פעילות  נושא קהל יעד  הרשות שם  מס' 

ילדים, נוער   כלל הקהילה מועצה אזורית שומרון   .1

 ומבוגרים

שבוע פעילות להגברת המודעות  

לשילוב אנשים עם מוגבלויות  

בקהילה, בחברה ובתרבות 

 ביישובים 

"צוחקים ברצף"   ער ולהורים ובני נמופע 

אבי גרייניק, ומופע פתיחה של בני   של

 נוער עם מוגבלויות תושבי השומרון. 

בנושא   כנס זום לאנשי חינוך וטיפול

שילוב מיטבי במוסדות החינוך 

 ובקהילה. 

קול קורא לבתי ספר יסודיים ועל 

תוכנית להגברת המודעות  ל -יסודיים

בבתי הספר במימון משותף של בתי  

פעילויות לצוות  להספר והמועצה, 

 .ביה"ס.תלמידי והמורים 

הקראת סיפור - פעילויות בגני הילדים 

, העוסק בשילוב ילדים עם מוגבלויות

הצגה לגני הילדים בנושא שילוב ילדים  ו

 עם מוגבלויות.

לכלל עובדי   סדנאות שירות נגיש

 עמותת "בית הגלגלים".  שלהמועצה, 

לשבוע  -קול קורא לפעילות ביישובים

בתחומי הפנאי והקהילה.  משמעותי

פעילויות   3בכל יישוב יתקיימו לפחות  

 הסברה. 

בנושא בכל יישובי  פרסום חוצות

 השומרון. 

בהשתתפות ראש   הכנת סרטון הסברה

, ותושבי המועצה עם  המועצה

 מוגבלויות

 

 סברה וחשיפה ברשויות המקומיות  לאירועי המאגר רעיונות 
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 הערות  פעילות  נושא קהל יעד  הרשות שם  מס' 

שבוע העלאת מודעות לאנשים עם    מועצה אזורית שדות נגב   .2

 מוגבלויות

ישלחו במדיה – ?" הידעתטיזרים "

המועצתית ובקבוצות היישוביות עובדות  

 שונות על אוכלוסיית הצרכים המיוחדים

 במהלך החודש.

של מנהלי  בשפת סימניםסרטון קצר 

 ת.מחלקו

הרצאה של לנוי בר   -מרכזי ערב הסברה

התמודדות עם בעל צרכים   גפן , על 

 מיוחדים במשפחה, הצמיחה ממשבר

הורה לילד עם תסמונת דאון  וסיפורו של 

 על ההתמודדות שלו.  

 בקיבוץ עלומים, סרטון על "בית כלנית"

מסגרת לנערות בוגרות עם משה )

 . (והשילוב בקיבוץ

צילום סרטון בו  -  "סליחה על השאלה"

מוצגות שאלות לאחים של ילדים עם  

 .במועצה מש"ה

חלוקת ספר ילדים רלוונטי בגני הילדים 

 הגננת  והקראת הסיפור ע"י

  ׁש"גון המעכ הנגשת מקומות במועצה

 החברתי לכלל הציבור.מועדון "וה

למען אוכלוסיית  פעילות בני נוער 

של  ו "הצרכים המיוחדים, פעילות בט 

בני הנוער עם ולמען אנשים עם 

 מוגבלויות.

 שלטי חוצות, פליירים וכדו' -פרסום

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 הערות  פעילות  נושא קהל יעד  הרשות שם  מס' 

כלל הקהילה הבוגרת   מועצה אזורית מטה יהודה   .3

 במועצה

ערב הסברה לחודש המודעות  

לאנשים עם מוגבלויות, ופתיחת 

 מיזם ניצוצות במועצה 

 אירוע הסברה ובו  

של מוצרים שנעשו ע"י    דוכני מכירה

 מוגבלויות;  אנשים עם 

של חגית רון רבינוביץ על הורות  הרצאה 

 ;  ואחאות מיוחדת

 יביישובלתוכנית ניצוצות  גיוס פעילים

 המועצה

 

, של  "קושר את השרוכים"ההצגה 

 השחקן נבו קימחי

 

, על  לפיד ליהי –  הרחב הרצאה לציבור   אופקים   .4
 הורות מיוחדת 

 
 -על יסודי בביה"ס הסברהפעילות 

  פגישה עם זמרת מלהקת "שלווה"
תושבים    -חוברת דיגיטליתהפקת 
 שווים.

 
ובו פינות יצירה   אירוע חנוכה קהילתי

והפעלה המופעלות ע"י אנשים עם  

 מוגבלויות מהעיר 

 

, רצים מכל  כלל הקהילה קריית גת   .5

 הארץ

היכרות עם האדם עם המוגבלות  

 ומשפחתו 

 

,  תמוגבלויועם  אנשים   מרוץ הלילה

, את המרוץיחד עם ראש העיר מזניקים 

משתתפים בחלקו, מקבלים גביעי 

 השתתפות 

ע"י חולצות   המרוץ והאנשים מיתוג

 ושילוט בכל העיר 

על הורות   -הרצאתו של דורון אלמוג

 מיוחדת והקמת מעון עלה נגב 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 הערות  פעילות  נושא קהל יעד  הרשות שם  מס' 

ילדים, נוער, בוגרים, אנשים   אשדוד   .6

 עם מוגבלויות ומשפחותיהם 

שבוע העלאת מודעות לאוכלוסיות  

 עם מוגבלות בעיר 

 

 

 

משותף לילדים, נוער   גרפיטייצירת קיר 

ובוגרים עם מוגבלות יחד עם סטודנטים  

 מספיר מכללת מבצלאל ו

 - פעילות מקוונת לעובדי העיריה

הפעלת ערכת "תודה על התשובה" 

בשיתוף עם הורים ואנשים עם  

 מוגבלות.

 

 

אנשי מקצוע, אנשים עם  
 מוגבלויות והוריהם 

המשך לאנשי מקצוע,  יריד תכניות
 בוגרים עם מש"ה ומוגבלויות 

 הרצאה של אתי אבלין בנושא בחירה
 

יריד תכניות המשך הכולל דוכני מידע 
 והסברה. 

 

 טירת כרמל   .7
 

ילדים, נוער, אנשים עם  
 מוגבלויות, משפחות 

תכנית הסברה עירונית בגיל הרך 
 ובכיתות היסוד.

  -בנושא קבלת השונה פעילות בגנים
 המנחה הוא אדם עם מוגבלות פיזית 

 
מפגשים, כל   6 פעילות לכיתות ד'

 בנושא מוגבלות אחרת  מפגש
 

ופעילות משותפת עם   ביקור במע"ש
 החברים

 
+ שני   הקרנת הסרט אח שלי גיבור

 שעורים  
 

לכל ילדי והורי בית   הפנינג נגישות
 הספר

 
 

8.   
 נתניה

אירוע "קוללם"  שירת   – "שווים בקול" ארועי הגברת מודעות   עובדי עירייה ילדים, נוער, 
 המונים

 
"החיים שלי עם   הרצאה לתלמידי תיכון

 אוריאל"
 

עובדי   1000ל  הקרנת הסרט "שרוכים"
 עירייה 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 הערות  פעילות  נושא קהל יעד  הרשות שם  מס' 

תלמידי  ל  הסרט 'אח שלי גיבור' הקרנת  כלל הציבור; בני נוער  קריית מלאכי   .9
שיעורים על תחום    2כולל , חט"ב בעיר

 -הצרכים מיוחדים, וקבלת השונה
השיעורים יועברו על ידי צוותי ההוראה 

 טרם הקרנת הסרט.  
 
מה למדתי  "מופע של טל פרידמן ה

מסע בו הוא חושף את    "מהבת שלי
  . האבהות המטלטל שלו

  -רכישת ספר ' לציונה יש כנף אחת'
יקריאו הגננות  , לכל גני הילדים בעיר

הסיפור ויסבירו על חשיבות קבלת  
 השונה.

 

 

  - מופע "גמדה מחוללת שינוי"   מודיעין עילית   .10
פדות רוטנהיימר סטנדאפיסטית  ה

עם  נמוכת קומה ובסיומו שיח אישה 
 . הקהל

 
ארוחת   -חרדים ערב הסברה לאבות

,  ובה דבר תורה של רב,  מלווה מלכה
והרצאה של דר' בני הוזמי על התנהגות  

 מאתגרת 
 

 

ילדים, נוער, אנשים עם   רכסים   .11
 מוגבלויות

של המתנ"ס, בו יריד פורים קהילתי   יריד פורים 
מרבית הדוכנים הופעלו ע"י אנשים עם  

 מוגבלויות
 

בו  הענקת תעודות לחניכי המע"ש טקס 
הערכה, חניכים מקבלים תעודת ה

והקהל מקבל הסבר על מע"ש  
   ואוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

 

ילדים, נוער, אנשים עם   מועצה מקומית אלבטוף   .12
 מוגבלויות

נושא ב ארוחת שבירת צום+ הרצאה  פעילויות שונות לאורך השנה 
המשפחה ומעגל החיים של האדם עם  

 המוגבלות
 

 מסע אופניים קהילתי 

 

מנהל קהילתי בית חנינא,    .13
 ירושלים

הגברת המודעות בשכונות מזרח  משפחות, כלל הקהילה
 העיר

 ים מפגשי הסברה להור
 
פעילויות רחוב בבית חנינה ושועפט,   

בהם חידונים נושאי פרסים בתחום  
 לתושבים המוגבלויות 

 

 יחודי לחברה הערבית 


