
 

הכשרת מנחים בתחום אמנויות הבמה
 עבור אנשים עם מוגבלות 

 
 
 
 

קורס יחידי בארץ - להכשרת מורים לתיאטרון ותנועה, בימאים,
מטפלים בדרמה ותנועה ועובדים סוציאליים.

תוכנית לימודים מקיפה העוסקת במגוון המוגבלויות ומשלבת התנסות
ופרקטיקה עם מיטב אנשי המקצוע העוסקים בתחום. 

 
בוגרי התוכנית ירכשו ידע מקצועי רב, בהפעלת קבוצות תיאטרון ותנועה
לאנשים עם מוגבלות פיזית, חושית וקוגניטיבית לצד תהליך התפתחות

אישי ומשמעותי, התנסות, למידת עמיתים ומפגש עם קהל היעד.

למי מיועד הקורס?
לעוסקים במקצועות אמנויות הבמה  הרוצים לקבל כלי עבודה מקצועיים להנחיית

קבוצות של אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לאמנויות הבמה. 
 

מתי?
8 מפגשים בימי שלישי בין השעות 9:30-13:30

מפגש ראשון ב- 13.12.22
פירוט תאריכי המפגשים בהמשך 

 
הרשמה

עד תאריך יום שני ה- 28.11.22
מחיר 4,200 ₪ ( ניתן לשלם בשמונה תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה)

 
תעודה

בוגרי הקורס יקבלו תעודת בוגר קורס הכשרת מדריכי תיאטרון לאנשים עם מוגבלות,
מטעם מודל עיר נגישה, קרנות הביטוח הלאומי, קרן שלם  עמותת לטם- נגיש להכיר.
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לפרטים:

 
מה התוכנית כוללת?

- ידע מעמיק והיכרות עם עולם המוגבלויות (מוגבלות פיזית, מוגבלות שכלית
התפתחותית, אוטיזם, הפרעת קשב וריכוז ומוגבלות חושיות) באמצעות כלים של

תאטרון ותנועה
-סדנאות והרצאות עם הבמאים הקהילתיים והתרפיסטים בתנועה המובילים בארץ.

 
תנאי קבלה

ראיון אישי בזום.
ניסיון קודם בהנחיית קבוצות תאטרון ותנועה לבוגרים ונוער.
תואר או תעודה המעידה על ניסיון בתחומי אמנויות הבמה.

 
מפגש היכרות עם צוות הקורס יערך בזום ביום 7.11.22 בשעה 11:00

 
 

רכזי התוכנית
הגב' רוני אנקורי

מנהלת מודל עיר נגישה, שהם
תואר B.A באמנות ותאטרון , אוניברסיטת תל אביב

בעלת M.A בחינוך מיוחד, אוניברסיטת בר אילן
20 שנה ניסיון בתחום המוגבלויות

 
מר אסף בלאו רוטשילד

במאי תיאטרון קהילתי MFA אוניברסיטת תל אביב, במאי התיאטרון האחר של אקים
ישראל לשעבר, 

עבד במסגרת קבוצות רבות של אנשים עם מוגבלות שכלית  ברחבי הארץ, קבוצות של
שורדי שואה, מתמודדי  נפש, נוער בסיכון, אסירים ועוד. 

 
 

מודל עיר נגישה הינו מיזם משותף 
לעיריית שוהם, בטל"א וקרן שלם

 
 



תאריכים ושעות המפגשים:
9.30-13.30

***
13.12.22 יום שלישי
27.12.22  יום שלישי
10.1.23  יום שלישי
24.1.23  יום שלישי
7.2.23  יום  שלישי
21.2.23  יום שלישי
14.3.23  יום שלישי
28.3.23  יום שלישי

 
האותיות הקטנות-

מינימום 15 נרשמים לפתיחת הקורס 
במידה והקורס לא יפתח, הכסף יוחזר לנרשמים  במלואו.

 
קצת על מודל ארצי לנגישות, שהם-

המודל הוקם ביוזמת קרנות ביטוח לאומי ובשיתוף קרן שלם והמועצה המקומית שהם
ומופעל על ידי עמותת לטם- נגיש להכיר.

המודל כולל מרחב פיזי, עירוני בלב ליבה של שוהם והינו מודל ארצי לנגישות  ובו מספר
מוקדי עניין וחדר הדרכה המדגימים את יישום החקיקה לשיווין זכויות לאנשים עם

מוגבלות.
המודל משמש:

  * כמרכז הדרכה וידע בנושא יישום התקנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
 * קבלת ידע עדכני בתחום ההנגשה, חשיפה למגוון פתרונות והתנסות בטכנולוגיות

מובילות,
       השראה ותרומה משמעותית לקידום הנגישות במרחב הציבורי.

 

לפרטים -      
054-8864062

Accessible-city@lotem.net
 

נשמח לראותכם.ן  עמנו.
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