
אני, אחי והמצלמה
מיוחדים  לילדים עם צרכים  המרכז למשפחות 
לתערוכת  הרחב  הקהל  את  מזמין  בת-ים 
צרכים  עם  ילדים  ידי  על  צולמו  אשר  תמונות 
מיוחדים ואחיהם, במסגרת קבוצת פוטו-תרפיה 

בהנחיית ברוך חבר.
מתי: יום ג׳ | 29.11.16 | 17:00 

כמה: הכניסה חופשית
איפה: בניין העירייה, רח׳ נורדאו 17

פתיחת שנה בכנפיים של קרמבו 
פתיחת סניף תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" 

לילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים.
מתי: יום ד׳ | 30.1.16 | 17:30 כמה: הכניסה חופשית

איפה: אולם ספורט בי"ס חשמונאים

אח שלי גיבור
הקרנת הסרט  'אח שלי גיבור' העוסק בצעירים 
ישראלים בעלי תסמונת דאון היוצאים תרמילאים 
של  צילומים  ותערוכת  "הרגילים".  אחיהם  עם 

דיירי 'בית נפתלי'. 
מתי: יום ה׳ | 1.12.16 | 18:30 כמה: הכניסה חופשית

איפה: אשכול הפיס, רח׳ הדקל 5

קפה בחשכה
קפה  לבית  יהפוך  הצעירים  מרכז  אחד  לערב 
חשוך ומסקרן שבו תוכלו ליהנות מחוויה חושית 
יוצאת דופן  של הרצאה מאדם עיוור על החיים 

בחושך לצד שתיית קפה בחשכה.
מתי: יום ה׳ | 1.12.16 | 20:00

כמה: הכניסה חופשית
רח׳  להצלחה,  כיוונים  הצעירים  מרכז  איפה: 

רהב 7. לפרטים נוספים: 03-5061838

במהלך שבוע הנגישות  יתקיימו במוסדות 
החינוך בעיר מערכי שיעור, מפגשים והרצאות 

שיועברו על ידי בעלי צרכים מיוחדים.
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"תו תקן" - הצגה מאת תאטרון קהילה נגישה
הצגה  של קבוצת התאטרון של הקהילה הנגישה 
בבת ים, יחד עם תאטרון נוצר. 'תו תקן' מעבדת 
את עולם הדימויים וחוויות החיים של משתתפי 
הקבוצה לשפה אמנותית המשלבת  הצגה וסרט 

תיעודי גם יחד.
מתי: יום ג׳ | 29.11.16 | 18:00, 20:00

יום ה׳ | 1.12.16| 18:00, 20:00 | יום א׳ | 4.12.16 | 20:00 
רח׳  נוצר,  תיאטרון   |  ₪  15 כמה:  חגיגית  הצגה 

יצחק נפחא 2.
 03-6350772 כרטיסים:  ורכישת  נוסף  למידע 
www.notzar.co.il :להזמנת כרטיסים באינטרנט

שעת סיפור ויצירה בתרבוטק
• ו-״סילונית 	 בבית״  כמו  ״אין  סיפור  שעת 

הסנונית״ תיאטרועי. מתי: יום א׳ | 27.11.16 
• סיפור ויצירה "לציונה יש כנף שבורה".	

מתי: יום ד׳ | 30.11.16 | 17:15| גיל 3-7
כמה: הכניסה חופשית

איפה: תרבוטק הספרייה המרכזית,
רח׳ יוספטל 98

 סיפורו של טייס במיל' ואלוף פראלימפי
מפגש לבני נוער עם נועם גרשוני, שיספר את 
ונפצע  התרסק  שבו  מהרגע  האישי  סיפורו 
מבצעית  פעילות  במהלך  מסוק  עם  אנושות 
ועד לזכייה במדליית זהב באולימפיאדת הנכים 

בלונדון 2012.
מתי: יום ב׳ | 28.11.16 | 18:00 כמה: הכניסה חופשית 
 68 ניסנבאום  רח׳  ״החממה״,  הנוער  מרכז  איפה: 

מלאך עם תסמונת דאון
הצגה על מערכת יחסים בין שני אחים, כאשר 

אחד מהם מסרב לקבל את אחיו שנולד עם 
תסמונת דאון. מתי: יום ב׳ | 28.11.16 | 20:00

כמה: 15 ₪ איפה: תרבוטק  הספרייה 
המרכזית, רח׳ יוספטל 98

של  לשילוב  פועלת  בת-ים  עיריית 
החיים  במרקם  העיר  תושבי  כלל 
נגיש  מרחב  וליצירת   העירוני 
אנו  זו  במסגרת  לכולם.  ומקבל 
לנגישות,  מודעות  שבוע  מקיימים 
שבו אנו מזמינים את הציבור הרחב 
להיחשף לעולמם של בעלי הצרכים 
הצגות,  באמצעות  המיוחדים 

מפגשים והרצאות.


